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TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ

Kwalifikacje w zawodzie: 
AUD.06. Obsługa sceny 
AUD.07. Realizacja nagłośnień

ROZSZERZENIE: matematyka

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

Kwalifikacje w zawodzie:
AUD.08. Montaż dźwięku 
AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych 

ROZSZERZENIE: matematyka

TECHNIK STYLISTA

Kwalifikacje w zawodzie:
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 
MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku 

ROZSZERZENIE: matematyka



TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Kwalifikacje w zawodzie: 

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

ROZSZERZENIE: matematyka

TECHNIK DEKARSTWA

Kwalifikacje w zawodzie: 
BUD.03. Wykonywanie robót dekarskich i blacharskich
BUD.27. Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie 
kosztorysów

ROZSZERZENIE: matematyka

TECHNIK GAZOWNICTWA

Kwalifikacje w zawodzie: 
BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i 
instalacji gazowych

ROZSZERZENIE: chemia



TECHNIK BUDOWY DRÓG

Kwalifikacje w zawodzie: 
BUD.13. Eksploatacja i urządzeń do robót do robót ziemnych i drogowych
BUD.14. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów 
inżynierskich oraz sporządzania kosztorysów

ROZSZERZENIE: chemia

TECHNIK BUDOWNICTWA

Kwalifikacje w zawodzie: 
BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i 
instalacji gazowych

ROZSZERZENIE: matematyka

TECHNIK GEODETA

Kwalifikacje w zawodzie: 
BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz 
opracowywanie wyników tych pomiarów.
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

ROZSZERZENIE: matematyka



TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Kwalifikacje w zawodzie: 
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych 
w budownictwie

ROZSZERZENIE: matematyka

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Kwalifikacje w zawodzie: 
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej

architektury krajobrazu
ROZSZERZENIE: matematyka

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

Kwalifikacje w zawodzie: 
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz      
instalacji sanitarnych

ROZSZERZENIE: chemia



MONTER ZABUDOWY  I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

W BUDOWNICTWIE

Kwalifikacja BUD.11. wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych

KLASA WIELOZAWODOWA

Kwalifikacja …..

MURARZ-TYNKARZ

Kwalifikacja: BUD.12. wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA



TECHNIK BUDOWNICTWA

Kwalifikacja BUD.11. wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Kwalifikacja: BUD.12. wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA







1 września 2021 roku uroczyste otwarcie

hali warsztatowo dydaktycznej
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ia Kontakt z zawodem na warsztatach szkolnych (BHP)

Prezentacje i szkolenia  wiodących firm na terenie  szkoły // 
udział w warsztatach, pokazach, laboratoriach

Współpraca z pracodawcami – weryfikacja
i pogłębienie umiejętności zawodowych

Podjęcie pracy zawodowej// szkoła branżowa II stopnia

Podjęcie pracy zawodowej// studia



PRACODAWCA SZKOŁA

Realne warunki pracy
Kontakt z fachowcami
Możliwość korzystania  z nowych 
technologii
Miejsce pracy
Wsparcie merytoryczne i finansowe 
dla szkoły 

Pierwszy kontakt z zawodem
Możliwość zweryfikowania swoich 
wiadomości i umiejętności w warunkach 
warsztatowych
Poszerzenie zainteresowań zawodowych
Kontakt z przedstawicielami wiodących 
firm
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sfera 
zawodowa

Promotorzy kształcenia zawodowego w szkole: kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel 
praktycznej nauki zawodu, nauczyciel przedmiotów zawodowych, instruktor praktycznej nauki zawodu, 
opiekun praktycznej nauki zawodu
Pracodawcy 
Hala warsztatowo-dydaktyczna
Wyposażenie warsztatów szkolnych
Zajęcia praktyczne  na warsztatach szkolnych
Zajęcia praktyczne/praktyka zawodowa u pracodawcy




